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    Veenendaal Noord-Oost   

 
 
Nieuwsbrief 2021-9           27 november 2021 
 
Beste buurtbewoners in Veenendaal Noord-Oost,  
 
Van het bestuur 

Soms overkomt je wat: In deze tijd vaak niet veel goeds, maar af en toe toch ook wel iets 
heel leuks. Wijs met je Wijk Veenendaal Noord-Oost is genomineerd voor de Jaarlijkse vrij-
willigersprijs van Veenendaal: De Lampion 2021. 

Gelokt naar het gemeentehuis stond het bestuur daar een verrassing te wachten. Een harte-
lijke en feestelijke ontvangst in de grote raadskamer van het stadhuis door de wethouder, de 
wijkmanager en de fotograaf.  

Warme woorden, koffie, gebak, bloemen en de fotoshoot waren ons deel. En hoewel het be-
stuur is genomineerd, is deze nominatie natuurlijk eigenlijk voor alle, wel 20, vrijwilligers die 
zich inzetten om van alles te regelen en organiseren voor onze eigen buurtgenoten.  

Hiermee zijn we de tweede tak van Wijs met je Wijk (naast Petenbos) die dit jaar is genomi-
neerd. 

Nominatie vrijwilligersprijs De Lampion 2021 

 
Wijkwethouder Dylan Lochtenberg maakte donderdag 
18 november bekend dat het bestuur van Wijs met je 
Wijk Noord-Oost is genomineerd voor de vrijwilligers-
prijs De Lampion 2021. 

 

Met een zeer gevarieerd activiteitenprogramma zorgt Wijs met je Wijk Noord-Oost voor een 
belangrijke plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Zo organiseren zij bijvoorbeeld cre-
atieve workshops, lezingen, bingo’s, een wijnproeverijen, een High Tea. Ook zijn er thema-
groepen zoals een wandelgroep. Dankzij deze activiteiten zijn er al veel nieuwe vriendschap-
pen ontstaan. 

Jeu de Boulesbaan 

Ook tijdens corona blijft het bestuur zich actief inzetten en kijken ze naar wat er, binnen de 
maatregelen, nog wel kan. Onlangs is er op initiatief van Wijs met je Wijk een jeu de boules-
baan (Jos Schilte baan) in het Dragonderpark aangelegd. Voor het beheer hebben zij de 
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samenwerking gezocht met Buitenzorg in het nabij gelegen Dierenkampje. Inmiddels wordt 
de baan al door veel bewoners en kinderen uit de buurt gebruikt. Dit zorgt voor nog meer 
verbinding in de buurt.  

Inspirerend voorbeeld 

Wijkwethouder Dylan Lochtenberg: “Wij vinden het belangrijk dat er in onze wijken activitei-
ten georganiseerd worden, zodat inwoners zich thuis en buitenshuis beter kunnen redden 
en een groter sociaal netwerk krijgen. Wijs met je Wijk Noord-Oost is daarvan een prachtig 
inspirerend voorbeeld. Daarom is het bestuur genomineerd voor de vrijwilligersprijs De Lam-
pion 2021!” 

 

Gevoel van GELUK 

Die bijzondere ervaring. Die heerlijke belevenis. Moment herkenbaar 
aan je jeugd. 

Zo van als dat liedje: “Af en toe gaan Pa en Moe met met ons naar de 
speeltuin toe”. 

Na enige tijd van wel erg rustig aandoen, eindelijk mezelf weer bij elkaar 
te hebben geraapt , heb ik weer meegelopen op die fraaie maandag-
morgen.  

We waren wat laat en al die “Die-hards” waren al weg. In de verte nog te zien, dus na een 
extra spurt, wat gehijg en gesnotter  toch ingehaald. Op de vaste plek onder leiding van onze 
heroïsche Ruud zijn wat rek- en strekoefeningen gedaan. Erg belangrijk en fijn, zelfs en on-
danks vele kwinkslagen, toch heel serieus. Hulde aan Ruud. Daarna de geheel vrijwillige op-
splitsing in de snelle- en langzame, maar niet-luie, groep.  

Om er weer even in te komen koos ik voor een tandje minder. De laatste groep dus. 

Het weer was prachtig. Met volop zon togen we het fraaie bos van Prat-
tenburg in. De Herfst op zijn mooist. In deze groep zaten een paar fana-
tieke fotograven. Iedereen genoot van die prachtige omgeving met bo-
men en paddenstoelen omfloerst door fraai zonnelicht. Eenieder genoot, 
had geduld en was belangstellend en nieuwsgierig naar de foto’s en …….. 
dan weer verder. Interessante gesprekken en delen van elkaars interes-
ses. Dank aan begeleider Jos, die met geduld ons weer bracht naar het 
punt van waaruit we zijn gestart. Allemaal heel blije mensen die weer 

huiswaarts gaan.  

Gedachten vol van deze ervaring. Dat voelt heel goed en maakt mij 
gelukkig. 

Els Huijbregts  
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Nominatie vrijwilligersprijs De Lampion 2021 Petenbos 

Al sinds een tijdje wilde Petenbos de activiteiten uitbreiden met het organiseren van lunch-
bijeenkomsten. Hiervoor werd gezocht naar een geschikte locatie waar samen gekookt en 
gegeten kon worden. Uiteindelijk is men toch weer bij het Apostolisch Genootschap  terecht-
gekomen. In een wat een unieke samenwerking genoemd kan worden, werd het Apostolisch 
Genootschap gebouw intern verbouwd en kon WmjW een keuken plaatsen. De kosten voor 
de verbouwing nam het Apostolisch Genootschap voor hun rekening en de financiering van 
de keuken kwam tot stand door een subsidie van de Gemeente Veenendaal en een bijdrage 
van het Coöperatiefonds van de RABO Bank Vallei en Rijn.  

De samenwerking tussen het Apostolisch 
Genootschap en Wijs met je Wijk werd 
door Marco Verloop beloond met de nomi-
natie ‘vrijwilligersprijs De Lampion 2021’. 
Bijzonder omdat deze nominatie niet eer-
der aan twee instanties gezamenlijk uitge-
reikt werd.  

Wat een geweldig project.  

 
Leeskring 

We hebben gevraagd waarom het zo leuk is om een boek op deze manier te bespreken wat je 
allemaal gelezen hebt? 

Onderstaand het antwoord verwoord door Aukjen namens “haar” leeskring.  
 

“Vanmorgen zijn we als woensdagmorgen leeskring weer bij el-
kaar geweest. 
 
We hebben het boek De Acht Bergen, geschreven door Paolo 
Cognetti, met elkaar besproken. 
Het verhaal speelt zich af in de bergen van de Italiaanse Alpen 
en gedeeltelijk in de bergen van de Himalaya. 

Thema's die voorbijkwamen was de moeilijke relatie van Pietro met zijn vader en de hechte 
vriendschap tussen Pietro met Bruno, een leeftijd genoot en een echte bergbewoner.  
raag was waarom het zo leuk is om op deze manier een boek te bespreken. 
 
Met elkaar hebben we je vraag  
 
Dat het zo leuk is om een boek met elkaar op deze manier te bespreken is omdat we allemaal 
onze eigen dingen op pakken. 
We herkennen allemaal iets van ons zelf in het verhaal en dat kan heel verschillend zijn. 
En leer je ook weer om op een andere manier naar een situatie te kijken.” 
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Corona en activiteiten 

Helaas hebben we moeten besluiten om onze binnen-activiteiten voor het restant van dit 
jaar op te schorten. 

Om u niet helemaal zonder “Wijs met je Wijk” 
dit jaar te laten afsluiten hebben we een mooi 
plan B gesmeed.  

 

 

 

Maar daar zeg ik nog even niets over. Blijft voor u een vraagteken. 

 

Gemeentenieuws “Nieuws uit jouw wijk” 

Onderstaand stukje vonden we in de mailbox.  

 

Via deze link: Vraag jouw bankje aan: provincie maakt plaatsen bankjes in Utrechtse natuur mogelijk 
| provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl) kunt u zelf een aanvraag indienen. 
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Veel plezier met de Sinterklaas viering 

 

 

 

 

 
 

Hulp en themagroepen 

U kent het motto van Wijs met je Wijk: Voor de Wijk, door de Wijk.  

Dus als u hulp, een sturend handje nodig heeft  of ergens aan wilt deelnemen, er staat een 
buurtgenoot voor u klaar:  

Computerondersteuning  Jos Tiddens   computerhulp.wmjw.oost@gmail.com 
Stamboomonderzoek  Klaas Pera   familiepera@gmail.com 
Franse conversatie   Marion Schilte   marionschilte@hotmail.com 
Klushulp    Jan Kerkhoven  jacokerkhoven@gmail.com 
Klaverjas (evt. opfrissen)  Roger Roelofsma  roger.roelofsma@gmail.com 
Leeskring    Aukjen van der Zwan aukjenvanderzwan@hotmail.com 
Wandelen    Ruud Sokolowski wandelenvdaalnoordoost@gmail.com 
 

En gewoon vragen als er iets is waar u mee geholpen wilt worden, ze doen het graag. 
 

 


